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 هژیو 2021نیتاسبتا مھانرب
 ییمانھرا عطمق نانجوانو

 یالوج 29 تا ئنژو 28
 تسا یلطتع پکم یالوج 30 و 5

 ھعمجاتھبشنود از
 رھظاز دعب 3 یلا حبص 9

 زاین کھ ینیدوال یراب بحص 8 عتاس از کزمر(
 )ستا ازبدرنادزوآم شناد یلوتح ھب

 ؟دکر دھواخ کتشر VIP یوردازا امیککد در دنکیمعورشار 8 یا 7 ایھپیودز بھ کھ ماشزموآ نشاد

Carson VIP Glasgow VIP Rocky Run VIP 

Carson MS 
Cooper MS 
Herndon MS 
Hughes MS 
Longfellow MS 

Glasgow MS* 
Holmes MS* 
Jackson MS 
Kilmer MS 
Poe MS* 
Thoreau MS 

Franklin MS 
Lanier MS 
Liberty MS 
Rocky Run MS 
Stone MS 

South County VIP 
 ھک ینازومآ شناد ملاش نینچمھ*

 شد ھدواخدننکیمعوشر را
 6 ھیپا

Sandburg VIP 
Frost MS 

Hayfield SS Irving MS 
Key MS Lake Braddock SS 
Sandburg MS Robinson SS 
Twain MS South County MS 
Whitman MS 

 و یتناک سکرفیف میومع سرادم کرتشم یانبتیشپ با
 یتنکا سکفریفیحلمویعماتجاتمادخنمازسا

 اییانواتنللیدھب تیناک ایھتیلاعو ف تامدخ،اھھمانربزاکیچیھردتسادھتعمیانتکسکفرفی
 یارب د.یدرگ دھاوخ ھمارب فسانم تاناکما ،تساوخرد تروص رد د.وشن لئایض قعبتتلیولمع

 .دیریگب ساتم 4600-324-703نلفتاب اتعالطا سبک

LS-Schools-Rocky Run ES-VIP Summer Registration 2021 
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 اھھزینھ ایمھنارو امنتثب رمف
 VIP 2021 یانستابت ویدرا ایرب

 .دگرد میلکتھناگاجد وربط مانتبثمرفکیکودک ھر یابر

 طوبرم ھحفص ناتدنزرو ف امش دیوش نئمطم افطل د.ینک ھعلاطم دقت اب تاس همدآ ھبست نای رد ھک را یطاضبان نوانیق
 .داشبیمطوابضوتاررقم،نانیوقرراببردامشتقفوامهدنھدنانش رازی دنیکلمیکت را ء"امض"ا ھب

 یاج یصخشم دادعت ھسردم رھ یارب د.ننک یم مداقا ردتوز ھک دوب دھاوخ یناسک اب مدقت قح مان بتث یارب :مان تبث
 سانشراک اب رتشیب اتعالطا یارب د.شاب یم ھم 21 ھعمجزوراتمان بتث لتھم ت.ساهدشھترفگرظنردیلاخ
 هدمآ راو سترھل فوا ھحفص رد ھکی (تناک سکرفین فاوجون زکرم ای و دوخ لحم )ASPS( ھرسدمزا دعب ھمارنب
 .دریگیبسامتلمیای ایونفتل قیرطزا ست)ا

 شناد د.ش دھاوخ فتایرد ناگدننک کترش زا ھک تسا رالد 50 غمبل VIP یودرا مان تثب ھزینھ: VIP منا تثب ھزینھ
 کترش شت.گ دنھاوخ علطم ،ندش ھترفیذپ رتوصرد ،دننک یم لاسرا ار VIP یودرا مان تبث مرف ھک یزانومآ

 د.رک دنھاوخ افتیرد هاگودرا ھب طوربم رتبیش یاھ لمعرالوتدس اب هرامھ لمیای / ھمان کی هدش ھتفرذیپ ناگدکنن
 مدع رتوص رد د.ش دھاوخ ھتفریذپ نئوژ 4 ھعمج زور ات رثکادح و شریذپ اتعالطا تفایرد زا دعب ھیرھش ختادرپ
 رد ھک رگید زومآ شناد کی و ،هداد ستد زا هاگودرا رد ار دوخ یاج ناگدننک کترش ،قوخ فیرات ات ھنیزھ افتیرد

 لومسئ ابافطل،پمکھزینھهراربدلواسھونگرھتھج.دشدھواخاھآننزیگایج،ھزینھتخدارپیارب ظارتناتلیس
 .دیرگیب سامت دوخ یلحم ھسردم رد ھسردم زا دعب ھمانرب

 وزرءضاقنا یختار از لبق تا ،VIP یودرایرابمانتثب ھنزیھتخدارپزابتواسخردتھج :تخادرزپاب نیانوق
 زا دعب ختادرپ زاب ستاوخرد .دریگیب سامت VIP هاگودرا رد ھسردم زا دعب یاھ ھمانرب لوئسم اب ،نوئژ 12 ،ھجمع

 3 ،ختادرپ دنور لیمکتیاربًافطل د.ندرگ یم ختادرپ کچ رتوصب اھ تخادرزپاب .دش دھواخن ھفتریذپ ،یختار ینا
 .دیکنرصب ھفتھ 4 یال

 روط ھب ھک نیدوال هژوی VIP یودرا یایشنآھلسجرددنھست مزمل ناترسپرس/نیدوال :ندیالوهژوی ریروضھلسج
 ھکیترصو رد .داشنب VIP ینتاسبتا یودار در تکشر ھب جازم شاننادنفرز تا دننکتکشر دوشیم ارگزبر یجازم
 ھسلج نیا لوط رد ید.ناسرب ودخ ھسردم عالطا ھب توق عرسا را دطفل ،یدنک تکرش ھسلج نیا رد یدناوت یمن امش
 د.ننک سبک اتعالطا ھمانرب نیا هرابرد و دننک اتالقم نانکراک اب ات شتدا دھناوخ ترصف ناستررپس /ندیوال ،یزاجم
.تفایدھنواخلاقنتاراظتان تسلی ھبنزاومآشندا ،دکنننتکرشھسجل نای ردیقبل عالطانودبندیوال ھکتیروصرد
ید.نک ھظحالم یزاجم ھسلج خیرات زا عالطا تھج ار ھتسب نیا زا لوا ھحصفًاطفل
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 رھظ زا بعد 3 ات حبص 9 ھعجم یلا ھبنشود :یراک تاعاس و امھنرب یاھزور:1تمسق

 2021 یزیپا در(7 ایھسکال رد و ،دنتسھ سکرفیر فھش ای یتناک سکرفین فکاس ھک یناکدوک زا :مانتبثوتحیالص
 ھمانرب نیا رد کترش یارب )دکنن یم عورش را مھن سکال 2021 زییاپ(دھستن 9 و )دننک یم عورش ار متفھ سالک
 سالک نازومآ شناد :Poe ،Holms ،Glasgow ییامنھار سرادم یاھ هداوناخ عالطا ھتج اھنت د.نوش یم وتعد
نسنی نزاومآشندا یرابھمارنبنای .دنستھطرایشدجوا زین)دکنن یمعورشارمشش سالک 2021 زاییپردھک(

یمقویتشن من ھقعال ست.اهدشیحارطییامھنرا  د.ننک مان تبث رتدوز ھچ رھ دندرگ دا

 FCPS در ھسدرم از دعبھمنابر نانککار و سانناشکار ھلیسوب VIP یھاھگا ودار: VIP ینستابتا یودراھمناربنناکرکا
)ASPS(، یانتکسکفرفی یحلمویماعتجاتمادخ مانساز نانککار )NCS(، دونشیمهداندرگیانتکیاھسژانآریاسو. 

 ت.رفگ دھاوخ رارق VIP ناگدننک کترش ھیلک رایتخا رد ھنیزھ نودب راھان و ھناحبص :ذاغ

 .دستنھنزاومآشدان ھمھھبھمارنبھئرااوتولیممش ھبدھعمت یانتکسکفرفی یلتودسردامویانتکیکفرفی :تولیمشم
 اتحالصاایو/ یککم تاناکام )دوبدنھواخنیتثنمس تولیعلمایوینوااتنللیدبیزومآشاندچھی ھکتاسعنمندیبن(ای
 تثب VIP یناستابتھمارنبردودتنھس یناواتنایتولیعلمیراادھکطایرشدجوا نزاومآشدان اتددرگیمھھیتباسمن
 کی سترپرس ی /لو .داشنب ھتاشد یسردست ھمانرب رد هدش ھرائا یھورگ یاھالیتعف ھعومجم ھب دننواتب دکنن یم مان

 صصختم اب دیاب ادتبا ستا VIP ھمارنبرددوخزومآشندا مانتبثھبلایمھکتولیعلمیرادا ایناواتنزومآشدان
 یلماک اتعالطا ودرا عورش زا لبق ھتفھ ھس لقادح و ھترفگ سامت دوخ یلحم ییامنھار ھسردم رد ھسردم زا دعب ھمارنب
 رارز قومآ شناد رایتخا رد سبانم یکمک اتناکما ناوت یم ایآ ھک ددرگ صخشم ات دھد ھئارا کدوک یناوتان دروم رد
 از دعب ھمنابر صانصختم ، هژیو شزومآ نیملعم اب رتومش زا سپ ھک تاس هاگودرا طرایش سااس رب تاممیصت نیا .ددا
 شدان یھایازن ( صخا طرایش اسسا رب اتمیمصتھمھ د.وشیمھترفگیحریفتزکرامو NCS کزمر انیردم،ھسدرم
 .دریگ یم رتوص ز)ومآ

 29 ات نئوژ 28 زا رھظ زا دعب 3 یال حصب 9 عتاس- ھعمج ات ھبنشود زا VIP یھاودار :دوراتاعاس وازھرو
 هگاودار .دستنھزابنیدوال طوستنزاومآشندا یلحوتتجھ حبص 8عتاس زا زکارم .دندرگ یم ارگزبر یوالج
 د.وب دھاوخ لیطعت یالوج 30 ھعمج و یالوج 5 ھوشنبد یاھزور

 یحلمهدشنیعیتلقب زایاھانکموسردامزارا VIP یودرا یاھ هدنکن تکرش اھوسوبتا ،اھحصب :باھذوبیااھسیلو
زا را نزاومآشندا اھسووبات ،اھرھظزادعب .دکنن یملقمنت ھطوربمھرسدمردعقوا VIP هاگودرا ھب را اھنآ و ھشتدارب
 اھسوبوتاھبطوبرم اتعالطا د.ننادرگیمربیحلمهدشنعییتلقب زایاھانکموسردامھبوھشتدارب VIP هاگوردا

 .دوبدھواخسرتدس لبقا پمک وعشر از لبق تا ئنوژهما در
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 لحرامو یننواق:2تمسق

د.ننک لیمکت قفاوت تھج ھعلاطم زادعبار ءاضماھب طوبرم ھحفص نیدلاو و نازومآشناد

 نم جراخم اب ،نماسرب ار دوخ ریارطضا طیارشرد نماوتینم نم ھکانیزم ،درناد هزاجا پکم نارکناک :یکشپز یارطرضاطیاشر
هدافستاناسترامبینریتکدیزنھبمدزنرفلاقتانتجھ سنوالآمب ایودوجومھلیقنھلسیوزاای/و،درنگیبساتمامهداوانخردکت اب

 .دکنن

 ،یرو دهایپ ای و سوبوتا زا هدافتسا ،اصخ ایھشدرگ ،اھ ھمانرب ھیلک ای و کی رھ رد ھمد می هزاجا دمنزرھ فب ھلیسو نیدب :هازجا
تروصبًالامکھامرنبنایردمدزنرفندرکترکشھکماند می نمد.نکتکرشدوش می ھئاراپمکھلیسوبھک،انشھافضاھب
 تقافومنم.دکنھجاومیدگدیبسیآیلاحتماطرخباارمدنفرزتسانکممیدنبیالیتھافعزاضیعبمستھهاآگو تساھنابلطواد
 ،دوش حورجم دمنزرر فگا د.نک تکرش اھیتلاعف نیا رد تسا رداق یکشزپ و یسمج ظاحل زا دمنزرف رماد عالطا ھک ییاج ات مارد
 ایھ رمد. فرک دنھاوخ لمع دننک می امدقا ھسردم دیاع تاعاس رد ھک ویحن نامھ ھب تیناک و ھسردم نیلوئسم ھک تمسھ علطم
 .شد ھدواخعزیوتیلمعیھاشدرگھبطوربم

 ھکدوشھترفگویدیوای و/ هدش ریادربسکعوازاھک ھمد می هزاجا دمنزرھ فبنم،رمن فیاءاضمااب :یرادرسبکع/رویصت راشانت
 وممع ایرب VIP ویدراردناناوجنو امنتبثتاعالطا د.ریگ می ارقرهدفاتسادورم FCPS/NCS یھاسیوسر وھا ھمنابر در

/ندیلاوھکاین رگمدابیراشنتا) VFOIA( ایجینروی تاطالعا یدازآ انونق تحت تسا نکمم نینچمھ و دشاب می سرتسد لباق
ینم هزاجا پکم ھب ھکیتروص رد ___ دزنیبتمعال ارتمقس نیا طفال.دوشن رشمنت تاعالطانای دکنن تساوخرد ناستررپس
.دکن رشمنتارنادتزنرفمانتثب تاعالطادھید

 نیا ایھتیلاعا فب یگنھامھ تھج هدش تساوخرد تاعالطا ،1976 انیجیروی یخصوص مریحزاتایمح انونق قطب :تاعطالا
 تحت ، تساوخرد ھب انب تسا نکمم رمن فیا تاعالطا زا ضیعب ھک نماد می نم ت.رفگ دھاوخ راره قدافتسا دروم گیدنیامن
 ناشنھانیبی نای ھکروطانھم .§22-3705 دک ،دوش رشمنت ناضیاقمت یارب ،)VFOIA( یانیجیروتعاالطایداآز نونقا تماالزا
 د.ریگ رارق سرتسد رد VFOIA نونات قحت دناوت یم دکن می ریوآ عمج پمک ھک تیاعالطا ھیلک ،دھدیم

 ،دوشنارکناکایونادگنکن ترکشرگدی ،شدوخھبھدمصبجومهدنکن ترکشرافترھکرتیوصرد :یرتافرویطباضنالئسام
 زا ای و ،ھمدص ،هدیدزد ای ھلیسو ای و ییاراد رگا د.ننک ریاددوخ ودرا رد خصش نآ روضح ھمادا از دنارد قح هگاودار نناککار

 ، iPods دننام ( راد اھب و شزرا اب ءایشا افطل د.درگ ررقم نآ ریمعت ای و ندرک نیزگیاج تھج ای ھنیزھ تسا نکمم ،دورب نیب
 نایندشگمایویدگدیبسیآلابر قد FCPS/NCS.دریوانیهادگراھبدوخبا)یکینوترکلالیساو یرسا یاون،یبورده،امرھنفلت
 د.ریذپ مین تیلوئسم الماق

 زا تعاس رھ رد ار ناشنادنزرد فنناوت می نیدلاو د.شاب می حییرفت و تییوقت ،شیزومآ ھمانرب کی VIP ویدرا :نتفای روحض
یلیلدرھھبکدوککیرگاد.شابیمندیلاوابنادگکنن ترکشدآموتفرتلیوسئم د.نریگبلیوحتھسردم لیصارتدفزازور
ھکیتورص درد.وب دھاوخن هاگودرااب رگید کدوک تیلوئسم و دوش می ھترفگسامت وانیدلاو زایکی اب ،دنک کرتار هاگودرا
ھب واایج ،دشاب ھتشاد تبیغ ودرایاھتیلاعف زایپ رد یپ زور ھس زارتشیب هاگودرانیلوئسم اب یلبق تقفاوم نودب کدوک
د.ش دھاوخ هداد صاصتخاریگید زومآشناد

 ھمارف FCPSیاھسووبات ھلسیوبیلحماانھابخی ردهدشنتعیی یاھھاگستای زاهاوگدراھبباھذو بایاھلیسو :دمآو تفر ھلیسو
 د.ش دھاوخ

 د.شابیمناستررپس/ندیلاویالیتھؤسمزاهدشنیتعی یاھھاگستایھبتشرگبوتفریاربھلیقنھلسیو :ندیلاویاھلیتوسئم
 ،ریارطضا طیارش تروص رد د.ننک نیمات پمک ھب ار دوخ )نا( کدوک دمآ و ترف ھلیسو دوخ دنناوتیم ناستررپس /ندیلاو

ویدرا ریازگربلحمھک ییامنھارھسردم.دکنن مھارفارنزیگایجھلیقنھلسیوتسایمیب ندیلاو،یطاضبانلائسمو،یرابیم
VIP رازرگبرظھ زادبع 3 ات حصب 9تعاسزاھامرنبنای د.وبدھاوخنزابنزاومآشندا شرذیپیاربحصب 8 زالقباتتسا

 ت.شاد دھاوخن تیراظن ھونگچھی ،دوش می لیطعت هاگودرا ھک نیامز ،رھظ زا دعب 3 تعاس زا دعب VIPهاگودرا د.ش دھاوخ
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 شتیادبھ یاھ کلروتپ 3: تمسق

زا سپ ار ریگلابرغ امجنا ایرب تسرپرسلی/و ھمان تقافوم رمف دیاب ناکدننک تکرش زا کیرھ ،ودرا عورش لبق • 
 د.نھد لیوحت ءاضما

ت.سا ریورض زین کسام ندیشوپ و درک یمھاوخ ویریپ عیامتجا ھلصاای فھ لکتورپ زا ام • 

 • :دنوریاب هامرھ ار یرز لیساو وزر ھر دیبا نگادننک تکشر
o 

- o 
o 
o 
o 

 )زومآ شناد لماک امن بسچرب اب ) ( اھ( کسام
 )زومآ شناد لماک امن بسچرب اب( بآ ریطب
)یرایختا( تسد هدکنن یونفعدض عایم
)یرایختا( هدکنن یونفعدض یالھاستمد

 د.نتسھ بآ ریطب ندرک رپ ایرب اھنت ریوخبآ ایھریش

 )ریایتخا( صیخش هدافتسا ایرب ذیغاک لامتسد
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 یطابضنا تاررقم:4تمسق
د.ننک لیمکت قفاوت تھج ھعلاطم زادعبار ءاضما ھب طوبرم ھحفصنیدلاو و نازومآشناد

 :انگدکنن تکرش
 .دکنی الدنب ارتاس مدهآ FCPS در وزمآ شناد یاھتیلوئسم و قوقح ھترچفد در ھک ییھا ییمانھار •
.دانیبم دای هدشهدادصاصختاھک ھیورگاب •
رغی یرگدی یخصشھلسیبو کدکو کیھکانیمز .دھید طالعا VIP یانستابتیدورا سئولمھبهاگدوراکرتزا بلقتسایمیب امش •

 د.یراذگب امرتحا نارگید ھب دوخ راترف و راتفگ رد
 .یدشابھشتادروضح ظمنمروطب
.دنیکقویشتراکنیاھبزنی ارنارگیدو دینکتکرشدوخ ایھتیلاعر فدزوررھ
 د.ینک لمع تاروتسد ھب تدق اب و دیھد شوگ VIPیانستابتیودرانارکناکھب
 د.اد دنھاوخ شوگ امش ھب VIPیانستابت یودرانارکناک.دریادھگن لرکنت تحتار دوخ تارفر
 و iPod ،هارمھیاھنتلف دننما(دننماب قیبازلمن ردتسایمیب یکونیرکتلا ایلسوھلیک .دینک تباقرم دوخ صیخش لیاسو زا
 ھب ھک یکینورتکلا لیاوس ھیلک تیلوئمس د.ناشب یمن لوئمس مالقا نیا نادقف و تاراخس لابق رد VIP انکنراک ).هرغی و،ونفدھ
 د.نوه شدروه آاگودرا ھب ات دنتھس زاجم هدن شییعت تاقوا رد اھنت و داشب یم زومش آناد هدھعب ،دنوه شدروه آاگودرا
.دانیسرببسیآنآابھکاین نودبدیکن هدافستایستردبتازجھیتولایسوزا

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
 !دانیرذگب شوخ •

 :دینلاو
 د.ینک تکرش ،تسا هدمآ ھیعالطا نیا لوا ھحفص رد ھک خییرات قبط "نیوالد هژیو VIP نیاتسبات ویدرا اب ییانشآ" ھسلج رد دیاب •
 .دکنی یراکھم VIP ویدرا نانکراک اب طیابضنا تالکشم لح تھج •
 .تسانیوالداباشم دزنرفدآم وتفرتلیوسئمدشیابھشتادھجوت •
 غازآ حبص 9 تعاس زا اھ ھمانرب د.وب دھاوخن زاب نزاومآ شندا شرذیپ ایرب حبص 8 زا لبق VIP هاگوردا یدشاب ھتشدا ھجوت •

 د.ش دھاوخ
ھکانیمز ،رظھ ز دبع تعاس زا دعب VIP 3 هاگوردا یدشاب ھتشدا ھجوت ،دوش یم لطیتع هاوگدرا ت.شاد دھاوخن تیراظن ھونگچھیا • 
ھامرنب یک یارطرضا یھاتیعضو یرسا یا و ب،سنامنا تارفر ی،ماریب ی،ارطرضا طیاشر در دوخ دنفرز نترفگ لیوحت ایرب • 
 .دھید برتیت

 :تامدخ تفارید تحیصال مد/عتامدخ انایپ
 د.وشنانکراکایو نالاسو نسمھ،دوخھبھدمصبسب نادگکنن ترکشدرکلعم راگ •
.دوشالیتھافع ردترکشعانمھکدزنبرستسایشانرافترکدوککیزاراگ •
 .دنبز سر ضرم یا/وبخرم ھ،نارگشخاپر یھاتارفرکدوکزارگا •
.دکننیورپی یطاضبان یومعم نانیوقزاهدنکن ترکشراگ •
.دشابھشتادترکشنآریظنایو قترسردهدنکن ترکشراگ •
 .دشاب ررگید )ATOD(ردخمداومھبطوربمیالیتھافع ھونگرھردهدکنن ترکشھکرتیوصرد •
.دشابھشتادترکشدوشھسردملاوام ھبیانسربسیآوبریختبجومھکیایلیتھافع ردهدنکن ترکشراگ •
.دشابھشتادنارھامرنبنای درترکشیاربتحیالصیاھرامعی کدوکراگ •

 :یطاضبان یاھ ملعلارستود وترییمد
مدقدانسریمبسیآنادگنکن ترکشرایسایوھامرنبھبھکیالتکشملحرسیمرددایب VIP یانستابتیودار ھمنابر نناککار یھگا از ھر

 دنتسھ لیح هار نتافی رد زنی نارکناک .مریازگساسپ اشم تایحم زاام .دشاب می صیصخت ایھتراھم زملتسم طابضنا و ظمن یراررقب د.نرادرب
 د.نک تکرش اھتیلاعر فد راوگان ھثداح عووق نودبو نما ییاضف رد دھد هزاجا امش دنزرھ فب ات دنھد جیورت ار برخم ریغ ایھراترف ھک

 یبازنادکوکیاھزانیونسابقابطماتدنکن یمهدافستایرمیمتتاامدقاوھانریگشپیدکریورکی ازناکدوکیھایازنسساا برنناککار
یابزیراارنادکوکفارطاطحیمو،دکنن یمتحبصنادکوکیاھزانیهراربدندیلاوابو،دنکن باخانت هدکنن مررگسیاھلیتافعوبسامن یاھ
 د.راد رارق تیولوا رد نانکراک و ناگ دننک تکرش تامنی .دکنن یم

 .دوش یم اصلح سامت کدکو آن دینلاو اب ،دشو ھفترگ حویلت ھسردم زا دینلاو زا
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 زموآشاندتاطالعا:5تمقس

 د.درگ لیمکت ھناگادج رمک فی FCPS ییامنھار ھسردم نازومآ شناد زا کی رھ ایرب
.دشنابطایرشدجاوھامرنبنایردترکشیارباتدکنن مانتثبارناش)نا(دزنرفتسایمیب ناستررپس/ندیلاو

 ھب ن)لفت ای ھمان ، لیمیا قیرط زان (ازومآ شناش دریذپ تیعضو بد.ای یم نایاپ ھم 21 ،ھعمج زور رھ دمانرب مان تبث
،ھعمجزوراتو شریپذ زا عدبھک شدابیمرالد 50 VIP ھمانرب مان تبث ھنیزھ ود.ش یم دهاع دالطا ناتسرپرس ن /یلداو 

 .ودشیمهادل داتقناراظتناتسیلھبامشکودک،رددگنتخاردپقوخ فیراتاتھنیزھراگ ود.شتخاردپدیبا ئنوژ

 اهدنواخکشزپ زموآشاند

 :تیمالس ھب طوبرم تاعالطا ریاس ردک ھدواخدمآو ترف رزی ق طر از یکی از هدفاتسا با دککو

FCPS ییساناشهرماش ______________________ : 
لار سد FCPS ھسمدر مان ____________  :نلفت 2021-2022: 

تساهدشهداد اصصتخازرکمنای رداشم زوآم شاند VIP اتالعطا ریاس : ھامرنب: 
غذا  تارحش یشن  روزنب شنی  :  ھایلرژآ

:دھیدحضیوتافطل ___________________________:  دککو مان

سجن : ___ زاییپرد(ھایپ ): _____ :  : ________________________________ هرغیدلوتخریات
________________________________ : هارھمب تسیامیب FCPS در وراد وصصخم یاھ رمف نبایاخسدرآ )  رواد

یستپدک : ________ )رددگلساار اھوردا ھیکل _VA__ : ناستا : _____________رشھ

رواد عون ام/ن : _____________________________ : _____________________________ تسرپرس لی/و امن
کار ترفد نفلت : ______________  : ______________ نلفت

 للید : ___________________________________ لایمی
ستا _____________ : ____)  یورضر___

__________________________ : 

 ) یرراطضانفتل

ا:ھ تیدودحم  زوآم شاندھسردم امن

ھنخا در یلحصت  یاھحیان  یوصخص  یتلود  

ھخچرود با/هدیاپ  درما یا درپ  FCPS سووبات  

"ناوجنارگشھوژپ"ای"دریادنپ"ھامرنبرداشم زوآم شانداآی
ریخھلب )دینزب تمالع ار یکی( ؟درک دھاوخ تکرش

ھلب )دینزب تمالع ار یکی( رددا کترش IEP ھامرنب در نمدزنرف 

 ،تییوقت یاھ ھمانرب زا یراد هرھب نیرتشیب ھتج :یدنزب تمالع دنک یم تکرش VIP یورداردنتاندزرفھکارییھازورھبطوبرمعبرمافطل
 .ددرگ میقیوشتًدایدشھا تھفھماتمردتکرش،ھاتیالعفو شیزومآ،حییرفت

:ًاطفل دینبز تمعال دنک ترکش دناوت یم وزمآ شناد ار )ییا(ھ ھتھف  ھا تھفھ نامھرب

 یالوج ات نوئژ 28 2

 )ستا لیطعت هاگودرا یوالج( یوالج یلا 6 9 5

 یالوج یال 12 16

 یالوج یال 19 23

 )تاس لیطعت هاگودرا یالوج( یوالج یال 26 29 30
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اءضما ھحصف

 :دای هدرک ھلعاطمار رزی یاسمتھق اشم دھد می ناشن ھک دینک دراو ار دوخ سما ریاصتخا فورح افطل

 ییانشآ ھسلج اتعاس و ھمانرب یاھزور :1متسق _____

 لحرامونیوانق:2 متسق _____

 یشتداھبیاھلکوترپ:3 متسق _____

 یطاضبان ترارقم:4 متسق _____

 وزمآ شناد تالعاطا :5 متسق _____

 ابهرامھ را VIP یناتسبات یودرا ھب طوبرم قاروا یاھ ھیور و اھ یشم طخ ھیلک مدنزرو ف نم ھک منک یم دییأت نم
 و قوقح ھلمج زا VIP یانتابستھمانربنیوانقزاومیاهدرککردوهدوانخ VIP یناستابت یودرا ھمارنب درکملع

 .مستیھ هاگآ زومآ شاند یاھتولیمسئ

 ) _________________________________________دسیویبن اوانخ فورحاب افط(ل زومآ شدان ام ن

 __________ یختار_____________________ ________________________زوآم شناد اءضام

__________________________________ ) __دیسیونب نااوخ فوحر با فاطل( تانسپرسر/یندلاو منا

 __________ یختار______________________________________ تانسپرسر /ینلداو ءاضما

 لویحتدوخیحلمیایمھنرا ھرسدمردھرسدمزادعبھمارنبلومسئ ھب را زومآشندا تاعالطاھبطوربممرفومرفنای
 .دیھد
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